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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ DE 3r d’ESO
DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

Els següents criteris de qualificació seran presentats a l'alumnat de forma oral i escrita
durant el curs.

% OBSERVACIONS

60 Proves específiques: exàmens. Inclou treballs o exercicis amb categoria de prova
específica (a decidir pel professorat).

20 Nota del quadern. Portar el quadern al dia, així com els exercicis, resums, monografies,
treballs (individuals i en grup), textos escrits, produccions orals i activitats al laboratori.

20 Observació sistemàtica de l'activitat de l'alumne en classe. Aquest percentatge es
divideix en dues parts:

- 10% de registre de feina, en el qual es valorarà el nombre de  vegades que acaba i
entrega de la feina diària, activitats individuals o en grups cooperatius, esquemes,
dibuixos que han de fer a classe i/o acabar en casa. Aquest registre mostra només la
responsabilitat en la realització i entrega puntual de feines. No valora la seva correcció.

- Un altre 10% en forma de registre de participació, valorat amb el  recompte de +/- ,
segons l’actitud de col·laboració i respecte en la dinàmica de la classe, el laboratori o a
l'entorn virtual classroom. Es farà una atenció especial al comportament i respecte de
les normes de convivència durant les classes pràctiques, en el laboratori i en les
activitats extraescolars

● Si les activitats es lliuren fora de termini, el professor/a penalitzarà a l'alumne/a pel retard
sense que aquest fet l'eximeixi de l'obligatorietat de presentar-lo. Com a norma general es
restarà 1 punt per cada dia de retard.

● Durant el curs, si el professorat ho troba oportú, a aquell alumnat que tingui l’assignatura
aprovada, se li oferirà la possibilitat d’una lectura voluntària per pujar la nota final de
l’assignatura (fins a un punt) a través d’una prova relacionada amb els continguts de la
lectura.

● Si es detecta que hi ha treballs copiats es demanarà a l'alumne que el faci de nou i la
màxima nota de la recuperació del treball serà d’un 5 com a penalització.

● Els treballs realitzats durant l’estiu suposaran un augment de 0.5 punts, com a màxim, a la
qualificació del 1r trimestre(0.25 per tasca entregada+0.25 per una pregunta específica en
la prova de la unitat 1)

Criteris de recuperació:

- Avaluacions suspeses durant el curs i en juny.
Les proves de recuperació de continguts es faran, segons criteri del professorat, una

vegada que s'ha iniciat la següent avaluació o en acabar el curs, en aquest cas les proves de



Programació del departament de Biologia i Geologia IES Sant Agustí

recuperació podran ser generals o d’alguna avaluació o part suspesa durant el curs. El sistema es
decidirà i consensuarà en reunió de departament amb el professorat que imparteix el mateix nivell.

- Recuperacions de setembre: (Davant la comunicació, per part de direcció, de la possibilitat
de la desaparició del període extraordinari de setembre, amb l'aplicació de la nova llei,
aquest apartat desapareixeria).

Per norma general, les proves de recuperació de setembre es faran del contingut de tot el
curs. De forma excepcional, si el professorat així ho disposa, es podrà determinar que una alumne
o alumna només es presenti a una o dues de les avaluacions suspeses. Aquesta decisió haurà de
ser consensuada en reunió de departament.

La recuperació de setembre, constarà de dos parts:
● Un treball voluntari a realitzar durant l'estiu segons el full d'indicacions que es donarà a

cada alumne/a suspès/a en juny. Aquest treball voluntari tindrà l’objectiu d’ajudar a aprovar
a l’alumnat que no hagi assolit els mínims en la prova escrita però que hagi tret una nota
de 4 o superior. Aquest treball es valorarà amb un màxim d’un punt sobre la nota de la
prova.

● Una prova escrita per avaluar els continguts impartits durant el curs.
Sempre que s’hagi lliurat el treball voluntari i que la prova escrita hagi superat el mínim de
4 sobre 10, la qualificació final tindrà en compte les dos notes. Pel que fa als alumnes que
no hagin lliurat el treball voluntari, la nota final serà la corresponent a la prova escrita.

- Recuperació de pendents:
Hi haurà dues convocatòries, una durant el curs i una altra a setembre.

Primera convocatòria (durant el curs):
En la primera convocatòria (durant el curs) la prova constarà de dues parts:

● Un treball a realitzar segons el full d'instruccions que, a principi de curs,
recollirà l'alumne/a personalment al departament i que lliurarà durant el
primer període d'exàmens parcials. El professor/a corregirà i lliurarà el
treball a l'alumne/a abans de la data establerta per a la prova escrita, a fi de
que aquest li serveixi per a l'estudi de l'examen final. Aquesta primera part
tindrà un valor de 30% de la nota total.

● Una prova escrita per avaluar els continguts que tindrà un valor del 70%.

Segona convocatòria (setembre): (Davant la comunicació, per part de direcció, de
la possibilitat de la desaparició del període extraordinari de setembre, amb
l'aplicació de la nova llei, aquest apartat desapareixeria)
En la segona convocatòria de pendents (setembre), el sistema serà el mateix que
s’aplica  a l’alumnat que ha de recuperar el curs vigent:

● Un treball voluntari a realitzar durant l'estiu segons el full d'indicacions que
es donarà a cada alumne/a suspès/a. Aquest treball voluntari tindrà
l’objectiu d’ajudar a l’alumnat que no hagi assolit els mínims en la prova
escrita però que hagi tret una nota de 4 o superior.

● Una prova escrita per avaluar els continguts impartits durant el curs.

Per aquell alumnat que ha intentat recuperar l’assignatura més de dos vegades
(setembre i febrer del curs següent) i no ho ha aconseguit es podran plantejar altres sistemes
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de recuperació alternatius (setembre del curs següent) com la lectura d’un llibre i una prova o
treball sobre el llibre.

Criteris de promoció
● La qualificació final de cada avaluació s'obtindrà a partir del càlcul de la mitjana ponderada

(segons criteris de qualificació) de les qualificacions de cadascun dels ítems d'avaluació
obligatoris. Una vegada feta la mitjana, aquesta ha de ser igual o superior a 5 per a què el
trimestre es consideri aprovat.

● La qualificació final de l'avaluació ordinària (juny) s’obtindrà a partir del càlcul de la mitjana
aritmètica de les qualificacions obtingudes a cada avaluació (entenem la nota real i no la
del butlletí). Una vegada feta la mitjana dels tres trimestres, aquesta ha de ser igual o
superior a 5 per a què el curs es consideri aprovat.


